OHJE KERÄYKSEN VASTUUHENKILÖLLE
Luethan ennen keräystä!
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SEURANTALOMAKKEEN PALAUTTAMINEN
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Keräyskohde
Eväät elämään on suomalaisen lähetysjärjestö Fidan vuosittainen keräys maailman köyhimpien
lasten hyväksi. Vuonna 2019 keräyksen kohteena ovat Kongon vammaiset ja sodan vammauttamat lapset. Autamme heitä pääsemään kouluun. Toimimme yhdessä paikallisten seurakuntien
kanssa. Lue lisää: www.eväätelämään.fi
Ajankohta
Seurakuntien yhteinen keräyskampanja on 6.-19.5.2019. Materiaalien toimittamisen vuoksi toivomme, että järjestäisitte keräyksen tänä aikana. Keräyksen ei tarvitse kestää koko tätä aikaa,
vaan voitte valita sopivat päivät. Jos järjestätte keräyksen muuna ajankohtana, ilmoitattehan
ajankohdan meille, niin tiedämme odottaa tilityksiä. Tilitä kerätyt varat turvallisuuden ja seurannan vuoksi 31.5.2019 mennessä.

Fida noudattaa keräystoiminnassaan rahankeräyslakia, jota valvoo Suomen Poliisihallitus.
Tämä tarkoittaa sitä, että lippaat on numeroitu, ja niitä saa luovuttaa vain luotettaville henkilöille.
Fidan rahankeräyslupa: Keräyslupa RA/2016/761, voimassa 1.1.2017-31.12.2021 (koko Suomi
paitsi Ahvenanmaa). Myöntänyt Poliisihallitus.
Seurakunnan keräyksen vastuuhenkilö
•
•
•
•
•
•
•
•

vastaa saamistaan lippaista ja lupatarroista
luovuttaa lippaan kuittausta vastaan kerääjälle (tietää, kenellä on minkäkin numeroinen
keräyslipas)
vastaa siitä, että kaikki lippaat (myös tyhjät) palautuvat hänelle
vastaa siitä, että rahat tilitetään seurakunnan nimissä Fidaan, oikealla viitenumerolla
palauttaa täytetyn lippaiden seurantalomakkeen sekä mahdolliset kiinnittämättömät lupatarrat Fidaan heti keräyksen päätyttyä
vastaa siitä, että lippaita säilytetään lukitussa paikassa (ja että tietää niiden säilytyspaikan)
vastaa siitä, että jos keräysyhdyshenkilö vaihtuu, niin Fidaan ilmoitetaan uusi vastuuhenkilö
HUOM: Kadonneesta lippaasta tarvitaan seurakunnan johdon allekirjoittama selvitys, ja
jos kyseessä on varkaus, selvityksen liitteeksi tarvitaan rikosilmoitus.
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Jokaisessa käytettävässä lippaassa tulee olla voimassa oleva keräyslupatarra (2017–
2021). Keräystä ei saa toteuttaa vanhoilla luvilla. Varmista tämä ennen keräyksen alkua! Jos tarroja ei ole riittävästi, ilmoitathan meille asiasta, niin lähetämme lisää.
•

Anna kerääjälle lipas kuittausta vastaan. Kirjoita lippaiden seurantalomakkeeseen
lippaan numero ja pyydä kerääjän allekirjoitus, kun luovutat sen hänelle. Säilytä lomake itselläsi ja merkitse siihen nimikirjaimesi ja päivämäärä kunkin lippaan kohdalle
samalla kun ne palautetaan sinulle.

•

Tarkista ajoissa, että sinulla on tallessa lippaiden avain. Saat tarvittaessa uuden avaimen Fidalta. Avainta ei saa antaa kenellekään muulle. Lippaiden tyhjennyksessä ja
rahojen laskennassa on aina oltava kaksi henkilöä (vastuuhenkilö ja joku muu, esim.
kerääjä tai rahastonhoitaja).

•

Lippailla voi kerätä vuoroissa, tai jokaisella voi olla oma lipas. Jos jokaisella on oma
lipas, on lipas helppo tyhjentää, kun se tulee täyteen tai kun keräys loppuu. Jos kerätään vuoroissa, on mietittävä, miten lippaiden tyhjennys vuorotetaan.

•

Kerääjän on mielekästä saada tietää, kuinka monta euroa hänen keräysvuoronsa
tuotti. Siksi lippaat on hyvä tyhjentää keräysvuoron päätyttyä ennen lippaan luovuttamista toiselle kerääjälle. Jos lippaassa on selkeästi vain muutama euro, ei lipasta
kannata tyhjentää.

•

Mieti etukäteen, miten lippaiden tyhjennys suoritetaan. Voiko seurakunnan toimistoa pitää tukikohtana niin, että keräysviikon ajan vastuuhenkilö tai hänen valtuuttamansa toinen henkilö päivystää seurakunnalla, jotta lippaita pääsee tyhjentämään?
Vai voiko vastuuhenkilö kiertää keräyspaikoilla hakemassa täydet lippaat ja tuomassa tyhjät tilalle?

•

Pöydällä tai kassalla oleva lipas on kiinnitettävä keräyspaikkaan kettingillä ja riippulukolla tai esimerkiksi kunnollisella pyöränlukolla. Turvallisuussyistä lippaat tulee tyhjentää säännöllisin väliajoin. Lipasvarkauksia sattuu, jos lipas jätetään valvomatta.

•

Keräyksen päätyttyä tyhjät lippaat ja keräysliivit tulee säilyttää seurakunnan tiloissa lukitussa kaapissa. Ylimääräiset lippaat ja liivit palautetaan tarvittaessa Fidaan. Ylijääneet
esitteet voit laittaa esille seurakunnassasi.
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Kerätyt varat tilitetään Fidan tilille mahdollisimman pian keräyksen päätyttyä oikealla viitenumerolla (ks. maksulomake). Viitenumero on äärimmäisen tärkeä, koska vain sillä rahat ohjautuvat Eväät elämään -keräykseen.
•

Rahat voidaan tilittää vain seurakunnan nimissä:
A. seurakunnan nimissä olevan tilin kautta Fidan tilille TAI
B. Jos rahat tilitetään käteisenä pankkiin, maksajan nimeksi laitetaan seurakunnan nimi.
Tämä on yksi keräysluvan vaatimuksista ja helpottaa lisäksi merkittävästi tilitysten
seurantaa Fidassa.
•

Varmista ennen tilittämistä, että olet saanut kaikki lippaat takaisin ja niistä saadut
varat on laskettu keräyksen loppusummaan.

•

Kysy ensin neuvoa seurakuntasi rahastonhoitajalta (seurakunnan sopimuspankki,
kassakaapin avain, kolehtitilitysten hoitaminen pankkiin jne.).

•

Ota tarvittaessa yhteyttä seurakuntasi pankkiin ja kysy, miten käteisen rahan tilitys
onnistuu. Kerro, että olet tuomassa melko isoa määrää kolikoita ja seteleitä. Kysy
tarkat ohjeet pankilta.

•

Mahdollisen pankin palvelumaksun voit vähentää tilityksestä. Pyydä palvelumaksusta kuitti ja lähetä se Fidaan.

Muistathan käyttää viitettä!

SEURANTALOMAKKEEN PALAUTTAMINEN
Jos olette järjestäneet lipaskeräyksen, palauta tilittämisen jälkeen, 7.6.2019 mennessä:
•
•

Lippaiden seurantalomake
Mahdollisesti kiinnittämättömät lupatarrat

Voit lähettää seurantalomakkeen osoitteeseen fida@fida.info tai Fida International, EE-keräys,
PL 105, 00811 Helsinki.

Kiitos, että olet vapaaehtoisemme!
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